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Marca: confusa o, mistura e bagunça  

Antonio Carlos Giuliani 

 

A forma mais eficiente de medir a força da 

marca, é classificar consumidores de  acordo 

com seu nível de  envolvimento, com as 

marcas de  determinada categoria de produto 

ou de negócios. É o caminho mais básico do 

ponto de vista do marketing, a conexão entre 

consumidores  e marcas.  

Em determinado mercado, a mesma 

marca  está exposta  a diversos perfis de 

consumidores, que se diferenciam por seus 

níveis de  envolvimento com ela. Os 

consumidores  se  diferenciam por intensidade de sua conexão com a marca. O 

poder das marcas é algo construído no interior dessa relação ou conexão.  

A análise do vinculo pode ser analisada pelo modelo adotado por 

Troiano (2009), para auditoria de marca onde devem ser considerados os  

seguintes aspectos: desconhecimento; rejeição; familiaridade;  preferência; 

idealização. Quanto mais competitivo o mercado, mais necessária a  adoção da 

auditoria de marca.  

Conhecer a classificação dos consumidores é a primeira condição para a 

realização da auditoria. O acompanhamento da marca e a classificação dos 

consumidores, evita uma das doenças mais perniciosas na vida das marcas,  

termo  utilizado por  Troiano (2009) no marketing como “Surubrand”, é isso 

mesmo que o nome sugere, não precisa nem usar textualmente,  a feia 

palavra, ela evoca o que você  está  pensando: confusão, mistura e  bagunça.  

Essa doença caracteriza-se pela perda de controle sobre as 

manifestações  da marca, em suas várias aplicações, seja gráfica, eletrônica e 

virtuais. O “Surubrand” se propaga pelos caminhões, nas lojas, nos cartões, 

nos sites, nas regionais, nos anúncios cooperados, nos patrocínios e  apoios, 

nos  eventos, nas camisetas de fim de ano, nos chaveirinhos, nos displays. 

Qual o motivo?  

Os manuais de marca, não são elaborados exatamente para  evitar 

isso?  

A resposta é  afirmativa, são. Porém, as empresas investem muito em 

comunicação, mas, acabam fragilizando esse  esforço pela presença 

descontrolada da marca, gerando imagens negativas dos atributos e 
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mensagens. As  preocupações com o chamado DNA da marca, sua essência, 

viram poesia quando a  arquitetura planejada não é obedecida com disciplina.  

As origens do “Surubrand”, ocorrem em função de fusões, aquisições, 

recomposições. Nessas condições, são priorizados os  aspectos financeiros, 

organizacional, logística e operacional. No fim das prioridades, verifica-se  a 

necessidade em  cuidar da  arquitetura da marca; as unidades de negócios são 

forças motrizes para flexibilizar  a organização, para  a disputa de mercado.  

Como cada unidade na organização acaba criando sua própria 

identidade visual, o “Surubrand” acaba se apoderando da fragilidade 

mercadológica; os escritórios regionais e representantes nesse aspecto 

realizam pequenas alterações na marca, cometendo violências menores, 

conceituais e gráficas  com a marca. Sobrinha do diretor ocorre quando, o 

diretor fez uma escola de  arte,  tem um Mac em casa e resolve alterar o design 

da marca, o logotipo da fábrica, a capa do broadside, ou mesmo o verso do 

cartão de visita. 

As empresas precisam ter um objetivo, e isso deve ser explicado com as 

marcas, não podem mudar de visual como quem troca de roupa.  

Para Troiano (2009), oito pontos são considerados críticos e devem ser 

analisados para  evitar a prática do “Surubrand: - acreditar que todas as 

marcas estão prontas para serem estendidas; - lançar em pouco tempo uma 

grande sucessão de novos produtos; - cobrir áreas muito heterogêneas de 

produtos; - ignorar que uma extensão de marca mal sucedida afeta a próxima 

onda de lançamentos; - desenvolver projetos de novos lançamentos, sem uma 

profunda consciência dos verdadeiros "perceptual core values" da marca; - 

extensão de marca não pode ser concebida a partir de uma visão industrial  de 

ociosidade de equipamentos e processos; - extensões de marca não devem se 

libertar dos padrões de comunicação da marca-mãe; - é essencial o contínuo 

monitoramento de como a percepção que o consumidor tem da marca-mãe, vai 

se alterando.  

Para uma marca ter futuro ela precisa,   relacionar com seus clientes, 

construir base sólida para se projetar no futuro, evitando que a marca caia em 

confusão, mistura e  bagunça como se fôssemos criar uma casa cheia de 

“puxadinhos”. 

 


